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Estafen la ciutadania amb una nova sentència 
polititzada sobre Can Fàbregas 
 
Ahir vam tenir coneixement de la sentència del titular del Jutjat Contenciós-
Administratiu número 13 de Barcelona, D. Héctor García Morago, que desestima el 
recurs que la CUP havia presentat el 10 de juny de 2009 contra la modificació de la 
delimitació poligonal del projecte de reparcel·lació del “PMU-001d d’àmbit Ronda 
Barceló-Can Fàbregas i de Caralt”, un dels múltiples tràmits urbanístics aprovats per 
l’Ajuntament de Mataró i destinats a eliminar la nau catalogada de Can Fàbregas de la 
seva ubicació original. 
 
La setntència no ens sorprèn perquè precisament el mateix jutge ja s’havia pronunciat 
anteriorment amb una sentència favorable a l’anterior govern tripartit local. 
 
Des de la CUP entenem que, un cop més, el jutge emet una sentència judicial on 
introdueix les seves valoracions polítiques, sense anar al fons jurídic de la qüestió i 
sense ni tansols molestar-se a analitzar les proves pericials presentades per la CUP. 
Concretament, el jutge ni tansols esmenta el dictàmen pericial realitzat per experts 
independents on queda de manifest que el “trasllat” de Can Fàbregas vulnera la 
normativa. 
 
Considerem que aquestes sentències de la judicatura espanyola on es barreja política 
i justícia són una estafa no només a la CUP sinó al conjunt de la ciutadania. Després 
de veure com l’expresident de la Generalitat Valenciana sr. Camps és absolt i un jutge 
que investigava una trama de corrupció és condemnat, sentències com aquesta ja no 
poden sorprendre ningú. 
 
El PSC polititza i fa un ús partidista de qüestions purament judicials. La seva reacció a 
la sentència desprèn rancúnia i deixa en evidència que el partit de Barón i Bassas no 
sap ni guanyar ni perdre. 
 
Si el PSC fa un ús partidista de l’afer de Can Fàbregas seria lògic que els advocats de 
luxe que van contractar amb diners públics els paguéssin de la seva butxaca, tal com 
hem fet la CUP amb els nostres advocats. 
 
Recordem que l’Ajuntament de Mataró ha destinat milions d’euros de recursos públics 
en el “trasllat” de l’edifici catalogat de Can Fàbregas i de Caralt, operació de la qual 
fins ara només n’han sortit beneficiades butxaques privades.  
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